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GELEENSE HOFJES
Van 16 winkelstraten naar 10 winkelstraten 3 woonhofjes en 3 werkhofjes

IDEE
Het voor Geleen te grote winkelgebied verkleinen door de versnipperde leegstand te clusteren in kleinere zij- en tussenstraatjes
om hier woon- en werkhofjes toe te voegen en een kwalitatief hoogwaardige winkelgebied terug te brengen.
Geleen kent een relatief groot winkelgebied met grote (verkeersluwe) straten, pleinen, kleine stegen en een drukke Rijksweg. In Nederland is de
gemiddelde leegstand circa 7%, in Limburg 10% en in het centrum van Geleen zelfs bijna 25%. Deze grote leegstand is nauwelijks geconcentreerd maar
eerder at random verspreid door het winkelhart . Zonder focus op belangrijke winkel- en horecastraten en pleinen is het onmogelijk dit op te lossen; alleen
duidelijke keuzes met een lange termijnstrategie zullen een oplossing bieden.
Door de aanwezigheid van winkels in de kleine, lege en minst functionerende straten niet te stimuleren en juist te focussen op ander gebruikers ontstaat
hier een nieuw microklimaat. We stellen voor straten (gedeeltelijk en of ‘s nachts) af te sluiten en als semi openbare ruimte aan de aangrenzende
leegstaande winkelruimtes te koppelen. Daardoor ontstaan nieuwe microbuurtjes, de zogenaamde Geleense Hofjes, publiek toegankelijk en doodlopend
met een specifieke bestemming of met een verbindende nieuwe atmosfeer.
Hierdoor verdwijnen 16 winkelstraten met een grote leegstand en slechte sfeer en ontstaan 10 winkelstraten met volle bezetting en zullen de overige 6
straten een nieuwe functie krijgen.
De vrijgekomen winkelstraten met kleinere winkelunits worden omgevormd tot WOON-hofjes (zoals bijvoorbeeld De Passage, het Marktpad, en de
Gravenstraat oud). De vrijgekomen winkelstraten grenzend aan de nieuwe grotere winkelunits worden omgevormd tot WERK-hofjes, waar start ups en
bedrijfjes geconcentreerd worden. ( bijvoorbeeld de Ansemburgstraat, Gravenstraat nieuw en Annastraat)

DOEL
Een beter winkel-, werk-, recreatie- en woonklimaat verwezenlijken.
Dit wordt gerealiseerd door
•
Het (in)vullen van de leegstaande panden
•
Woonruimte creëren voor Geleense jongeren/starters
•
Woonruimte creëren voor Geleense ouderen
•
Werkruimte creëren voor (innovatieve) startende bedrijfjes
•
Maatschappelijke vraagstukken als het huisvesten en integreren van asielzoekers te agenderen en hier een plek te geven.
Bovenstaande groepen zullen voor extra reuring en levendigheid in het centrum van Geleen.
WOONHOFJES
Het betreft tijdelijke woonruimte, huur en kleine woningen tot circa 50 m2.
Woningzoekende zijn met name
•
Jongeren / starters uit Geleen
•
Asielzoekers, zowel families als alleenstaanden
•
Studenten
•
Ouderen uit Geleen
In plaats van elke doelgroep separaat te clusteren lijkt het ons veel beter ze als een groep te zien; mensen die tijdelijk in het centrum van Geleen wonen.
Zoals Geleense jongeren die het huis verlaten of asielzoekers voor wie dit hun eerste huis in Nederland zal zijn. Het centrum van Geleen vormt de opstart
van hun wooncarrière. Ze vormen samen een mix van verschillende mensen in een woonhofje. Na verloop van tijd vertrekken ze of vestigen zich elders in
Geleen.
WERKHOFJES
De tussen- en zijstraatjes met relatief nieuwe grote en hoge winkelruimten zijn minder geschikt om te wonen, maar juist geschikt voor opstartende bedrijfjes.
Deze bedrijven zoeken vaak een grote ruimte voor weinig geld en hebben baat bij gelijkgestemden in de nabijheid waar ze informatie mee uit kunnen
wisselen en bijvoorbeeld vergaderruimtes, kennis en wat dies meer zij kunnen delen. Na verloop van tijd hebben zij hun netwerk hier gevormd en is het
waarschijnlijk dat zij mede daardoor in Geleen zullen blijven.
ONTWERP- & ONTWIKKELSTRATEGIE
•
De gemeente en pandeigenaren kunnen de zittende huurders in de zes tussen- en zijstraatjes helpen bij het verplaatsen van hun bedrijf naar een pand
in een van de hoofdstraten, door bijvoorbeeld mede te delen in verhuiskosten en het verduurzamen van hun nieuwe pand.
•
De gemeente kan de publieke ruimte in de overgebleven winkelstraten meer en een specifiekere kwaliteit geven. Bij het binnenrijden van Geleen valt
op hoe groen deze stad is met grote lanen. Dat is een groot contrast met de versteende zeer ongezellige Salmstraat.
•
Er kunnen samenwerkingsverbanden opgezet worden met Chemelot en start-ups.
•
We kunnen ‘kleine’ winkelruimtes van bijvoorbeeld tien meter diep en tien meter breed opsplitsen in twee woonunits. En vervolgens redelijk
eenvoudig voorzien van daklichten om daarmee ruimte te maken voor toilet, douche en een keukentje.
•
De gemeente kan meewerkend zijn met bij het afgeven van vergunningen voor woonruimten.
•
Regelgeving voor tijdelijke huisvesting is minder streng dan voor permanente bewoning; dat geeft meer mogelijkheden bij de invulling met nieuwe
functies.
•
De gemeente verzorgt de inrichting en onderhoud van de hofjes.
•
Inventariseren wie de eigenaren van zowel de leegstaande winkelpaden zijn als de reeds in gebruik zijnde panden in de tussen- en zijstraatjes. Daarbij
bemiddelen met behulp van bijvoorbeeld een makelaar om in kaart te brengen wat de korte en lange termijnplannen zijn van eigenaren van vastgoed.
Staan zij open voor een uitwisseling van hun vastgoed waardoor gebouwen kunnen transformeren? Deze kennis moet niet versnipperd verzameld en
toegankelijk zijn maar juist centraal gemanaged worden door een betrokken en actieve organisatie met een duidelijk doel voor ogen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Geleense Hofjes

leegstand verspreid

16 winkelstraten

leegstand clusteren
om transformatie naar
woon - werk hofjes mogelijk te maken

10 winkelstraten
3 woonhofjes
3 werkhofjes

Passage - Winkelstraat

GELEENSE

2020
HOFJES

Passage - Woonhofje

Geleense Hofjes
2020
HOFJES
E
S
N
E
E
L
GE

Nieuwe Passage, woonhofje voor Geleense starters, studenten, ouderen en asielzoekers

Hofjes, steegjes, Maker Space en binnentuinen

